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     የመደመር ፍልስፍና ውጤት የሕዝብ እልቂትና ፍጅት ነው! 

የወያኔ ስርዓት በመለስ ‘አብዮታዊ ዲሞክራሲ’ ፍልስፍና ኢትዮጵያን ለማጥፋት፣ ሕዝብን ለመከፋፈልና ለመለያየት፣ እንዲሁም የአንድ ቡድን 

የፈላጭ ቆራጭነት፣  የሕዝብን ሀብት በመዝረፍና በማግበስበስ ጥቂት ቱጃሮችን በመፍጠር ባካበቱት ሀብት የስለላና የመከላከያ ጦራቸውን 

በማጠናከር ሌላውን ለመቆጣጠር፣ የስልጣን ዘመናቸውን ለማራዘም ሲጠቀምበት ነበር፡፡ ይህ የመለስ ፍልስፍና የሆነው ‘የአብዮታዊ 

ዲሞክራሲ’ ፍልስፍና ተቃዋሚዎችን ለመደምሰስ ያንን ሀሳብ የሚቃወም ሁሉ የህይወት መስዋዕትነት የሚከፍልበት፣ ወህኒ የሚጣልበት፣ 

ካገር የሚሰደድበትና ባገሩ መብት የሌለው ዜጋ ሆኖ በባርነት የሚኖርበት መሆኑን ያለፉት 27 ዓመታት ምስክር ናቸው፡፡ 

   የመለስ ‘አብዮታዊ ዲሞክራሲ’ ተቀይሮ በአብይ ‘የመደመር ፍልስፍና’ መተካት 

የወያኔ አምባገነኖች ወደ መቀሌ ከተጓዙ በኋላ ደግሞ ሰርዓቱ ሳይቀየርና የወያኔው ሕገ መንግሥት ተብዬው እንዳለ ሆኖ በሌላ ወያኔን  27 

አመታት ሲያገለግል የኖረው ኮሎኔል ሎሌነቱ ሲበቃው በተራው ደግሞ ለውጥ መጣ ተብሎ በተቀነባበረና በውጭ ኃይሎች ቡራኬነት 

ስልጣኑን ተቆናጠጠ፡፡ የኢትዮጵያን ስም ደጋግሞ በመጥራት የአብይ ቄሮ አመጣጥ ድራማ ብዙ ኢትዮጵያውያንን ያማለለ እና የተሳሳተ 

መስመር ደጋፊ እንዲሆኑ ማድረጉ ይታወሳል፡፡ አብይ በአፈጮሌነቱ ‘ከሰማይ የተላከ ቅዱስ’ እስኪመስል ድረስ ውደሳውና አድናቆቱ ለራሱ 

አብይ ከገመተው በላይ ሆኖበት እስኪታዘባቸው ድረስ ዘጥ ዘጥ ሲሉ ሲያመልኩበት ቢቆዩም ዐመትም ሳይቆይ እውነተኛ ማንነቱ መገለጽ 

ሲጀምር ክበው ክበው ማውገዙ ከበዳቸውና አንገታቸውን ያስደፋቸውና የሚሉትን እስኪያጡ ድረስ ግራ ተጋብተው ከርመዋል፡፡ የተነሳበትን 

ዓላማ በሚፈልጋቸው የራሱ ሰዎች እያስፈጸመ፣ ሕዝብ ሲያጉረመርምና ሲቆጣ ደግሞ ‘አልሰማሁም’ ‘አልነበርኩም’ እያለ በሕዝብ እልቂት 

ሲያሾፍና ሲቀልድ ታይቷል፡፡ ተሰምቷል፡፡ የመለስን ‘የአብዮታዊ ዲሞክራሲ’ ን የተካው ደግሞ የአብይ ‘የመደመር ፍልስፍና’ ደግሞ 

በተመሳሳይ ይዘት ቀጥሏል፡፡ 

የመደመር ፍልስፍና በሚል በወያኔ ስልጣን ዘመን እራሱ ሲያሳስርና በደህንነት ስልጣኑ ሲያሳድዳቸው የነበሩትን የኦነግ አባላት ከያሉበት 

በማሰባሰብ ወደ አገር ቤት በድል አድራጊ መንፈስ እንዲገቡ አድርጎ በማሰባሰብ፣ ከአሥመራ የገቡትን የኦነግ ሰራዊት ከነትጥቃቸው ወደ 

ሀገር ቤት እንዲገቡ በመድረግና እንዲጠናከሩ በሩን ሁሉ ክፍት በማድረግ ኦሮሚያ ክልል በሚባለው ተስማርተው ከመደበኛው ጦር በላይ 

መብትና ስልጣን ተሰጥቷቸው ኢትዮጵያን ለማጥፋት በግልጽ ሲያሴሩ ራሱ አብይና ፓርቲው ካንድም ሁለት ሶስቴ ከዚያም በላይ አብሮ 

ለመስራት ሲፈራረሙ በሚዲያ በተደጋጋሚ አይተናል፡፡ አብይና ፓርቲው ኦነግ 18 ባንክ ሲዘርፍ አይቶ እንዳለየ ሰምቶ እንዳልሰማ ሆኖ 

የሕዝብን ገንዘብ ዛሬ ሀገር ለሚያተራምሱትና የሕዝብ እልቂት ለሚፈጽሙት ኦነጎች እንዲዘርፉ ተባብሯል፡፡ ኦነግን እና የጃዋር OMN 

የተባለውን የሽብር ማካሄጃ ሬዲዮ ጣቢያ በገንዘብ ረድቷል፡፡ ዛሬ እነጃዋር በስልጣን ሸኩቻ ልባቸው አብጦ አራት ኪሎ እንገባለን ሲሉ 

ተደናግጦ የራሱን ሰልጣን ለማዳን ሲል ቢያስራቸውም ከአንድም ሁለቴ ከፍተኛ የሕዝብ እልቂት ሲፈጽሙ አንዴም ብሔራዊ ሀዘን 

እንዲታወጅ ሳያደርግ በዝምታ አልፎታል፡፡ በጥቅምቱ የጃዋር ተከብቤያልሁ ጥሪ ሳቢያ 86 ኢትዮጵያኖች በዘራቸውና በሃይማኖታቸው 

ሲታረዱና በእሳት ሲጋዩ ካሳምንታት በኋላ አብይ በቴሌቪዥን ቀርቦ 40 ኦሮሞ 10 አማራ ሶስት ወላይታ አንድ ስልጤ ይህን ያህል እስላም 

ተገድለዋል በማለት ሙታንን በዘር ሲዘረዝርና ሲቀልድ እጅግ ልብ የሚያደማ ንግግር ሲያደርግ ተደምጧል፡፡ ከ7 ወር በኋላ ደግሞ ከበፊቱ 

በባሰና በተቀነባበር መንገድና እጅግ ዘግናኝ ሁኔታ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ውስጥ በመቶ የሚቆጠሩ አማራዎች ታርደዋል፣ ተቆራርጠዋል፣ 

ቤት ንብረታቸው በእሳት ጋይቷል ተፈናቅለዋል፡፡ በሃይማኖታቸው ሰበብም የጉራጌ፣ ወላይታ፣ የኦሮሞ ወዘተ.... ተወላጆች ጭምር 

በኦርቶዶክስ እምነታቸው ተገድለዋል፡፡ አብይና ባላስልጣኖቹ ግን ለሃጫሉ ሞት ብቻ ሲያለቅሱ፣ መንገዱ፣ መናፈሻው፣ ድልድዩ፣ ትምህርት 

ቤቶች ሲሰይሙና በወርቅና በከበሩ ደንጋዮች ሀውልት እንደሚያሰሩለት  ሲናገሩ፣ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ለሀጫሉ በቻ እርዳታ ሲያሰባስቡ፤ 

በመቶዎች ለሚቆጠሩ በሻሸመኔ፣ ዝዋይ፣ አርሲ ነጌሌ፣ አዳሚቱሉ፣ ባሌ፣ ጅማ፣ ወዘተ... ለታረዱ ነፈሰ ጡር፣ ልጆች፣ አዛውንቶች እና 

አይናቸው ለተጎለጎለው፣ ለተቃጠሉትና ሬሳቸው ለተሰቀለው አማሮች ኦርቶዶክሶችና እንዲሁም የጉራጌ፣ ወላይታ ኦሮሞ ኦርቶዶክሶች የሀዘን 

ቀን ሳይታወጅና በቂ የዜና ሽፋን ሳይሰጡ አገሩ ሁሉ በእሳት ጋይቶ ሕዝብ ተፈናቅሎና በየቤተክርስቲያኑ ከወር በላይ ተጠልሎ ሲሰቃይ 

በዝምታ አልፈዋል፡፡ ይህንን ጭፍጨፋ የዘገቡትን ነጻ ሚዲያ (አሥራት ሚዲያ) ጋዜጠኞችን አስሯል፡፡ እንዲያውም የሕዝብን መንፈስ 

አቅጣቻ ለማስቀየር አባይ የግድብ ውሃ ላይ እንዲተኮርና አያ ሆሆ እንዲጨፍር አስደርገውታል፡፡ ሕዝብ ከታረደ ከተጨፈጨፈ የአባይ 

ግድብ ጥቅሙ ለማነው?  
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        የመደመር ፍልስፍና ውጤት ምንድነው? 

የመደመር ፍልስፍና ውጤት ላይ ላዩን ሁሉንም ያካተተ በሚመስል ማለትም ገዳይና ተገዳይ፣ አጥፊና ጠፊ፣ ኢትዮጵያዊና ጸረ ኢትዮጵያዊ፣ 

በዝባዥና ተበዝብዥ፣ ዘራፊና ተዘራፊን፣ በዳይና ተበዳይን አካትቶ የሚሄድ አድርጎ ሲያቀርበው የቅራኔን አፈታት የካደ ኢ_ሳይንሳዊ አካሄድ 

መሆኑን ለመገንዘብ አዳጋች አይደለም፡፡  በውስጡ ግን ሌላውን ኢትዮጵያዊ በሚያዘናጋ መልኩ እየተነገረ በተግባር ግን የባለተረኛ አገዛዝን 

የሚያሰፍን፣ ህዝብን ከህዝብ የሚከፋፍል፣ ኢትዮጵያዊነትን የሚከተሉ ዜጎችን በየሰበቡ የሚያጠፋበትና የሚንድበት፣ የዘር አገዛዝን 

በማጠናከር ወያኔ የጀመረውን ጸረ አማራ አቋም በማስቀጠል አማራውን ማዳከም መሪዎቹን መግደል ባለተረኛው በራሱ ሎሌዎች 

የአማራውን አመራሮች ተክቶ ሕዝቡን ለጥቃት ማጋለጥ ገፍቶበት ቀጥሏል፡፡ 

እጅግ የሚያሳዝነው ምሁር ነን ባዮች የአብይን የመደመር ፍልስፍና ለስልጣን ፍርፋሪና ለግል ጥቅም ሲሉ በመቀበል ሀገራቸውን ለከፋ አደጋ 

በማጋለጥ ሲያዘጠዝጡ መታዘብ ያሳፍራል፡፡ ያማል፡፡  

የአብይ የመደመር ፍልስፍና ውጤት የተቃዋሚውን ኃይል የሚያዳክምና የሚከፋፍል፣ የባለተረኛውን አገዛዝ ለፍጹም አምባገነንነት 

የሚያመቻች፣ የወያኔን ሰርዓት በሌላ አምባገነን በማስቀጠል ሕዝብን መከፋፈል፣ ተከላካይ የሌለውን ሕዝብ በተደጋጋሚ በጽንፈኞች የዘር 

ማጥፋት ወንጀል ሰለባ ያደረገና ማብቂያ የሌለው ጭፍጨፋና እልቂት ውጤት ነው፡፡ 

    ምን መደረግ አለበት? 

መሆን ያለበት የሰርዓት ለውጥ ማድረግ፣ ሕዝብን የስልጣን ምንጭና ባለቤት ማድረግ፣ ከፋፋይና ሕዝብን የሚያለያየውን የክልል የጎሳ 

ፖለቲካን ማጥፋትና የኢትዮጵያ ሕዝብ የመከረበትና ያጸደቀው ሕገመንግሥት ማጽደቅ፣ ለዲሞክራሲያዊ ሰርዓት መመስረት 

የሚያረጋግጠውን ሁሉንም ያካተተ የሽግግር መንግሥት በመመሥረት ኢትዮጵያን ማዳን ብቻ ነው፡፡ 

ይህን በመገንዘብ፤ መስሎህና ተሳስተህ የአብይ ዘረኛ አገዛዝ ደጋፊ የሆንክ ሁሉ ነግ አብይ ከተጠቀመብህ በኋላ በአንተም እንደሚመጣ 

አውቀህ ተጸጽተህ ወደሕዝብ ጎራ እንድትመለስ፣ በኢትዮጵያዊነትም ቆመህ ሀገርህን እንድታድንና ሕዝብህን እንድትታደግ ጥሪ እናቀርባለን፡

፡  

     ማጠቃለያ 

የመደመር ፍልስፍና በማለት የአጭበርባሪው፣ የዘረኛው፣ የባለተረኛው የአብይ አገዛዝና የአብይ የመደመር ፍልስፍና ውጤት ባለፉት ሁለት 

አመት ካየነው የሕዝብ እልቂትና የዘር ማጥፋት (ጄኖሳይድ) ወደፊትም በባሰና እጅግ የከፋ የዘር ማጽዳትና ፍጅት ተከትሎም የሀገር ውድመት 

እንደሚቀጥል ምንም ጥርጥር የሌለውና የተረጋገጠ ነው፡፡ ገና ካሁኑ በግድያ ተጠርጥረው የተያዙትን የኦነግ አባላት በዋስ እየፈታ፣ ጥቂት 

የታስሩ የወያኔ ባለሥልጣናትንም በዋስ እየልቀቀ ነው፡፡ የህግ የበላይነትና ፍትሕ በመደመር ፍልስፍና ቦታ የላቸውም፡፡ ስለሆነም ይህን 

አዲስ አምባገነን አገዛዝ ለመጣል ተነስ! ኢትዮጵያን እናድን! 

ኢትዮጵያ በጀግኖች ልጆችዋ ታፍራና ተከብራ ትኖራለች! 

 

 

 


